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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 
(For foreign shareholders appointing custodian in Thailand) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 

      เขียนท่ี ..................................................................................................... 
      Written at 

 

                วนัท่ี ................เดือน ...................................... พ.ศ. ............................. 
      Date               Month                    Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ ...................................................................................................... สญัชาติ ........................................................... 
          I/We                                                                 nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง ............................................................ 
Address                 Road                     Sub-District 

อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์......................................................... 
District             Province       Postal Code 

 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหก้บั....................................................................................................................................... 
As Custodian for 
 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
Who being a shareholder of SCI Electric Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงัน้ี    
Holding the total amount of  shares and have the rights to vote equal to                votes as follows: 

 

 หุน้สามญั .......................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากนั.....................................................เสียง 
       ordinary share shares and have the right to vote equal to   votes 

 หุน้บุริมสิทธิ ..................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากนั.....................................................เสียง 
       preference share shares and have the right to vote equal to   votes 

 

  (2) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ไดโ้ปรดใช ้  
                                               ขอ้มูลตามหมายเหตุขอ้ 5) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director and audit committee of the   

                                 company to be the  proxy, please use details in Remark No.5)    

                                                                                                                  
(1) ................................................................................................................ อายุ ............................................ ปี 

                                     age                                       years, 

อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน .................................................................... ต าบล/แขวง.................................................. 
residing at                    Road                                Sub-District 
อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั .................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................หรือ 
District                                                   Province                                           Postal Code                                  or 
 

(2) ................................................................................................................. อายุ ........................................... ปี 
                                                                                                                                    age                                       years, 

อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน .................................................................... ต าบล/แขวง.................................................... 
residing at                    Road                                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั .................................................รหสัไปรษณีย ์........................................หรือ 
District                                                    Province                                           Postal Code                                 or 
 

(3) ................................................................................................................ อายุ ........................................... ปี 
                                                                                                                                                age                                      years, 

อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน .................................................................... ต าบล/แขวง.................................................. 
residing at                     Road                                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั .................................................รหสัไปรษณีย ์...............................................  
District                                                   Province                                            Postal Code         

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 

Duty Stamp 20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

 

ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.      ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

to be held on  29 April 2022 time 02.00 p.m. Through Electronics (E-Meeting) 

 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งน้ี ดงัน้ี 
     In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on this as follows: 

 

            มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

                          To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the right to vote.   
 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  To grant a part of : 

 

  หุน้สามญั .............................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............................................เสียง 
ordinary share           shares and have the right to vote equal to                          votes 

 

 หุน้บุริมสิทธิ ........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..............................................เสียง 
        preference share     shares and have the right to vote equal to          votes 

   

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................เสียง 

  Total right to vote equal to            votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี 

 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 
  วาระท่ี 1  เร่ือง   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

    Agenda Item1 Subject  To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Shareholder’s 

Meeting. 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
                     Approve             vote            Disapprove             votes  Abstain                    votes 

 
   วาระท่ี  2 เร่ือง   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564   

 Agenda Item  2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 

  

 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 
 วาระท่ี       3 เร่ือง พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร

ขาดทุน) ของบริษัท ส าหรบัปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจ 
สอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

Agenda Item  3  Subject  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of 

Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect 

of the fiscal year ended as at 31 December 2021 which have been audited by the 

certified auditor and acknowledge the Auditor’s report 
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   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง   งดออกเสียง..................เสียง 

                       Approve             votes         Disapprove              votes        Abstain                       votes 

 

 วาระท่ี  4 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรทุนก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองและการงดจ่ายเงินปันผล 
  Agenda Item  4 Subject To consider and approve the unallocated net profit as legal reserve and 

     the omission of dividend payment. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง..................เสียง 

                  Approve             votes       Disapprove               votes         Abstain                       votes 

 

 วาระท่ี  5 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda Item  5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง..................เสียง 
                  Approve             votes        Disapprove               votes         Abstain                      votes 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
       Vote for all the nominated candidates as a whole. 

           เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง..................เสียง 
                      Approve             votes         Disapprove               votes          Abstain                    votes 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมการ  นายสุเมธ  ชยัเลิศวณิชกุล 

  The director’s name  Mr. Sumeth Chailertvanitkul       
       เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 

                 Approve             votes        Disapprove               votes  Abstain               votes 

 2. ชื่อกรรมการ นาง ฉตัรทอง  ทิพยกะลิน 
  The director’s name Mrs. Chattong Tippayakalin 

          เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 

                 Approve             votes        Disapprove               votes  Abstain               votes 

 3. ชื่อกรรมการ นางสาว อุนนดา พฤฒินารากร 
  The director’s name Ms. Aunada Phruttinarakorn 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 

                 Approve             votes        Disapprove               votes  Abstain               votes 

 4. ชื่อกรรมการ นายวิชยั  ญาณิสรางคก์ูล 
  The director’s name Mr. Vichai  Yanisrangkul 

          เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 

                 Approve             votes        Disapprove               votes  Abstain               votes 

 

 

 

 



Page 4 of 7 

 

 วาระท่ี         6 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2565 
  Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง..................เสียง 
                       Approve             votes       Disapprove                votes         Abstain                      votes 

 

 วาระท่ี          7 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 

2565 

Agenda Item 7 Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 

remuneration for the year 2022     
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง..................เสียง 
                  Approve             votes        Disapprove               votes         Abstain                      votes 

 

 วาระท่ี          8 เร่ือง  พิจารณาเร่ือง อื่น ๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item  8 Subject To consider other matters (if any).     
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง..................เสียง 
                  Approve             votes         Disapprove               votes     Abstain                     votes 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง

น้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

my voting as a shareholder. 

 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 

any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อ

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form  shall be 

deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
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     ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

       ( .......................................................... ) 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

        ( ......................................................... ) 

 

 

หมำยเหต ุ: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผู ้ถือหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน 

 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

5. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 
(1) นางปราณี ภาษีผล หรือ 

(2) นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ 

      (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 

Remarks: 
1. This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 

2. Evidences showing with Proxy Form are 

 (1) Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 

 (2)  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.  

3.  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 

may use the Allonge of Proxy Form C. as attached. 

5.  The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 

(1) Mrs. Pranee Phasipol or 

(2) Ms. Chaovana Viwatpanachati 

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจ  ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ             บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of SCI Electric Public Company Limited (“The Company”) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.      ณ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซสศรีนครินทร ์ถนนศรีนครินทร ์ กรุงเทพฯ 10250 
to be held on  30 April 2021 time 02.00 p.m. at Dusit Princess Srinakarin Hotel, Srinakarin Rd., BKK 10250 

 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่น 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 

  วาระท่ี ........... เร่ือง ................................................................................................................................ 

 Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 

 Approve               votes Disapprove              votes Abstain                   votes 

วาระท่ี .............. เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 

Approve                 votes   Disapprove              votes Abstain                    votes 

วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 

Approve                 votes Disapprove              votes Abstain                    votes 

วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

                 Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 

 Approve               votes Disapprove              votes Abstain                    votes 
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  วาระท่ี .........       เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
                  Agenda Item       Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

   เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง 

          Approve             vote            Disapprove             votes     Abstain                    votes 
 

 

 


